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Algemene informatie   

• De Mariakapel is dagelijks van 9.00-17.00 uur open om een kaarsje op te steken, intenties op te 
schrijven en artikelen voor de voedselbank te brengen. De boekenmolen voor kinderen staat daar ook. 

• Op werkdagen is er ’s morgens in de pastorie steeds iemand aanwezig, zodat we bereikbaar zijn, ook 
telefonisch, 030-2935245. Voor noodgevallen of bij overlijden bellen: 06-30511279. 

• Wilt u (een keer) deelnemen aan de dagelijkse lauden (8.00 uur, weekend 8.30 uur) of vespers (18.30 
uur), mail dan naar info@huisvandominicus.nl   

• Wekelijkse column ‘Tekenen in de tijd’ van Erik Borgman op de site van het Huis van Dominicus 

• Alle vieringen en activiteiten staan vermeld op www.huisvandominicus.nl  of 
www.dominicuskerkutrecht.nl  
 

 

Vieringen in het Huis van Dominicus 

 
Vrijdag 17 juni 10.00 uur Wereldwake achterin de kerk   
Voorgangers Erik Borgman en Leny Beemer 
 
Zondag 19 juni Sacramentsdag 
10.00 uur Viering van Woord en Communie 
Voorganger Erik Borgman, lekendominicaan; lector Corine Willemsens; zang Schola Dominicana o.l.v. 
Marietrees Broeren; begeleiding Marietrees Broeren; koster Frans Middelham; bloemen Hanneke van Dijk; 
koffie/thee Wil van Beijnen en Truus Aarsman 
 
Vrijdag 24 juli 10.00 uur Wereldwake achterin de kerk 
Voorgangers Josien Folbert en Hermen van Dorp 
 
Zondag 26 juni 13e zondag door het jaar C 
10.00 uur Viering van Woord en Communie   
Voorganger Otto Vervaart, lekendominicaan, lector Anita Vermeire; zang Annemarie Reinders; begeleiding 
Maarten Roos; kosters Mariëtte van Ballegooij en Jacqueline Neefjes, bloemen Hanneke van Dijk; koffie/the 
Ans Zegers 

 
Activiteiten in het Huis van Dominicus  
 

Dinsdag 21 juni 20.00-21.30 uur Leven met mildheid – meditatiecursus 
Ook deze bijeenkomst begint met stilte en ademoefeningen. Daarna wordt het thema uitgediept met een 
meditatievorm. Begeleidster is Marian Geurtsen. Online deelnemen is ook mogelijk. 
Plaats: Dominicuskapel, Palestrinastraat 1. Kosten: € 15,- per avond. Aanmelden info@huisvandominicus.nl  

 
 

 
 



 
 

Jonge hemelbestormers online  
In Jonge hemelbestormers gaat Erik Borgman in gesprek met een jonge theoloog over zijn of haar inspiratie 
en roeping, verlangen en ambitie. Erik Borgman praat deze maand met Bram Kalkman. Bram is een van de 
auteurs van het boek ‘Onzeker weten’ dat onlangs is verschenen. In dit boek wordt een radicale theologie 
naar voren gebracht die af wil van zekerheden en juist het onzekere van het leven en geloof wil belichten.  
Op de website www.huisvandominicus.nl is deze aflevering te zien. Ook de vorige afleveringen kunt u daar 
nog vinden 
 
Holkje van der Veer, dominicanes, overleden  
Holkje was een bekende en markante dominicanes, die meerdere boeken heeft geschreven, met name ook 
over omgang met haar gehandicapte lichaam. Ondank die handicap was ze zeer actief en ook meerdere 
malen aanwezig op televisie. Ze was pas 61 jaar. Haar afscheid was zaterdag 11 juni in Nijmegen. 
 
Dinsdag 21 juni 20.00 uur Lezing Stijn Fens in Nieuwegein 
Hoe sterk is je geloof? Onder deze titel organiseert de Parochie van de H. Drie-eenheid regelmatig thema-
avonden, lezingen en discussies over de katholieke kerk in de samenleving. 
Op 21 juni geeft Stijn Fens een lezing met als titel: ‘Is het eind in zicht of gloort er hoop?-De staat van 
katholiek Nederland’. Aansluitend is er een publieksgesprek met deze journalist en Vaticaankenner.  
Plaats: Emmauskerk, Merelplein 2, Nieuwegein. Toegang gratis. Aanmelden bij amedeboer@gmail.com  
 
Huiskamer van Dominicus – Ontmoeting en taalles iedere dinsdag van 10.00-12.00 uur  
Iedereen, bewoners en nieuwkomers in de wijk, met name ook vluchtelingen, zijn welkom op dinsdagmorgen 
in de huiskamer van het Huis van Dominicus voor ontmoeting. Individueel worden er ook taallessen gegeven. 
 
Omzien naar elkaar   
Met het verstrijken van de jaren zien we, dat onze ouderen geleidelijk meer aan huis gebonden raken of naar 
een zorgcentrum verhuizen. We proberen zoveel als mogelijk met meerdere vrijwilligers uit onze 
gemeenschap deze ouderen te bezoeken, communie te brengen en desgewenst bij ze te bidden. Dat wordt 
zeer gewaardeerd. We proberen die zorg en aandacht voort te zetten, maar het zou fijn zijn, als er wat 
versterking komt. Er zijn gebedenboekjes voor zieken en voor bij de communie gemaakt, waaruit 
desgewenst geput kan worden. De ervaring leert, dat het niet alleen voor de bezochte oudere een weldaad 
is, maar ook voor de bezoeker. Als je op dit terrein iets wilt doen, meld je dan op 
pastoraatsgroep@katholiekutrecht.nl of neem telefonisch contact op: 030-2935245, of rechtstreeks met Leny 
Beemer 06-83224647 of met Hans Wiegers 030-2949730. 
 
Aartsbisdom Utrecht in 2023 voor vijfde keer naar Lourdes – Lustrumbedevaart 
Tussen 29 april en 6 mei 2023 wordt in het aartsbisdom voor de vijfde keer een bedevaart georganiseerd 
naar Lourdes, een lustrum dus. Vicaris Ronald Cornelissen van Deventer zal de bedevaart begeleiden. Door 
corona kon deze bedevaart tot tweemaal toe niet doorgaan. Hopelijk kan deze in 2023 nu wel doorgaan.   
De komende maanden wordt meer bekend gemaakt over deze vijfde bisdombedevaart naar Lourdes. 
 
Gesprek en sites Huis van Dominicus  
Verder is alle actuele informatie van wat er gebeurt in het Huis van Dominicus te vinden in Gesprek en op de 
sites www.huisvandominicus.nl en www.dominicuskerkutrecht.nl. Handig om deze sites regelmatig te 
raadplegen.  
 


